
CONCEPT  NOTULEN  ALGEMENE LEDENVERGADERING  

van 18 december 2020 

 

Welkomswoord van voorzitter: 

 

De voorzitter memoreert de bijzondere aard van deze – digitale – ALV.   

 

Corona-maatregelen laten het helaas niet toe een fysieke ALV te houden. 

Het bestuur betreurt dit. Een ALV is dè gelegenheid voor bestuur en 

leden om elkaar te ontmoeten en van elkaar te horen hoe de stand van de 

vereniging is.  

Helaas, dat kan nu niet.  

Wanneer er weer Coronavrije tijden aanbreken, willen we graag nog een 

fysieke ledenvergadering organiseren, tenzij dit pas in september 2021 

mogelijk wordt, dan zullen we de ALV in november 2021 organiseren, 

zoals gebruikelijk. 

Ik spreek de hoop uit, dat deze digitale ALV de eerste en tevens de laatste 

zal zijn. 

 

Alvorens de vergadering te openen, vraagt de voorzitter van ieder pas 

het woord te nemen, wanneer je dat nadrukkelijk wordt gegeven. Dit 

verhoogt de verstaanbaarheid en zorgt er voor dat de vergadering voor 

iedereen te volgen blijft.  

 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering 

 

1.1 Aanwezige leden 

Er hebben zich  57 leden aangemeld voor deelname aan deze digitale 

ALV. 

 

[Voor het aannemen van de in stemming te brengen statutenwijzigingen 

is minimaal een 2/3 meerderheid vereist.] 

 

Het berekenen van het stemgewicht wordt achterwege gelaten tot blijkt 

dat dit toch nodig is. ALV geeft haar akkoord. 

 

      1.2  Afwezige leden met bericht van verhindering 

Marijke Oskam-Tamboezer, Paul van Dam, Willemke Stilma, Luk van 

Driessche, Tonny Lepeltak, Ted Deckers, Anneke van Kooten, Sannie de 

Graaf-Ottjes, Sanne Wichman, Helen Wüst, Erik Kraak. 

 

      1.3 Overleden 

Voordat we overgaan tot de inhoudelijke behandeling van de vergadering 



Informeert de voorzitter de leden – voor zover de leden dat nog niet 

hebben vernomen – wie in dit verenigingsjaar zijn overleden:  

 

1. Charles Thie  20-10-2019 (al herdacht tijdens ALV 2019)  

2. Paul Sterk   30-11-2019 

3. Corrie Otto   04-02-2020 

4. Marijke Harbert  28-03-2020 

5. Teun van Waesberge 13-06-2020 

6. Eric Pool   01-11-2020 

De voorzitter vraagt de leden om één minuut stilte om de overledenen te 

gedenken. 

(Stilte) 

      Voorzitter dankt de aanwezigen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

• Ervaring met het vergaderen via internetverbinding leerde ons 

dat het een (op z’n minst) grote uitdaging is een rondvraag bij de 

vergadering op te nemen. Het kwam nog al eens voor dat 

deelnemers zich niet in acht konden houden en te veel door 

elkaar gingen praten met een Babylonische spraakverwarring tot 

gevolg. Bij het samenstellen van de agenda meenden we daarom 

in plaats daarvan een schriftelijke vragenronde te organiseren. 

We kregen slechts van 4 personen vragen toegezonden, die we 

per agendapunt zullen beantwoorden. Als er verder nog vragen 

blijken te bestaan willen we toch een mondelinge rondvraag 

houden. Dit wordt dan Agendapunt 12 (nieuw). De sluiting 

wordt dan agendapunt 13.  

 

• Onder agendapunt 3 Bestuursmededelingen zal het bestuur 

een dankwoord uitspreken bij de uitreiking van het insigne van  

Lid van Verdienste en felicitaties brengen aan een lid voor het 

behalen van 10 1e prijzen. 

 

   3: Bestuursmededelingen, de voorzitter informeert de leden, aldus:  

 

• Met het verleden jaar aftreden van Florrie de Pater als 

commissaris Instructie kwam een vacature, die tot onze 

blijdschap snel kon worden ingevuld door de bereidwilligheid 

van Mieke Soelman om de Instructiewerkzaamheden op zich te 

nemen.  



Het uitroepen van een Buitengewone Ledenvergadering om 

Mieke in haar bestuursfunctie door jullie te laten benoemen 

bleek om de bekende reden niet mogelijk.  

Mieke is in de tussentijd met veel daadkracht aan het werk 

gegaan. De voorzitter vraagt de ALV akkoord te gaan om Mieke 

met terugwerkende kracht in functie van commissaris Instructie 

te benoemen vanaf 22 november 2020. 

(ALV gaat akkoord) 

 

• In de aanloop naar deze vergadering hebben we jullie op de 

hoogte gesteld van het feit, dat Cees Vente, Nienke Engberts en 

ik dit verenigingsjaar moeten aftreden, omdat wij dan 6 jaar 

onze huidige bestuursfunctie hebben vervuld. Het Huishoudelijk 

Reglement stelt dat als maximum-termijn. 

Dat betekent dat het bestuur een dringend beroep op jullie doet 

je beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Meld je aan 

bij de secretaris of geef geschikte kandidaten door. Uiteraard 

gaan wij actief op zoek. 

 

• Rick van Eeden heeft te kennen gegeven zijn vrijwilligerswerk 

te beëindigen om meer tijd te krijgen voor roeien en privé. 

Daarmee verliezen we onze steun en toeverlaat op ICT-gebied. 

Rick heeft in al die jaren ruim 500 meter kabel in het gebouw 

getrokken om Wifi, PC’s en beeldschermen te laten werken. 

Dus…, als jullie een LAN-kabeltje tegenkomt in het gebouw, 

denk dan even aan Rick en aan zijn vele belangeloze werk. 

Tevens hier de oproep aan de leden, wie is vertrouwd met ICT-

kennis en wil de taken van Rick gaan vervullen. 

 

• De diverse vragenstellers deelden hetzelfde verzoek: bestuur 

regel het roeien in meerspersoonsboten (net als bij De Hoop en 

Willem 3 al gebeurt) 

Het protocol van de KNRB zal op de website worden geplaatst, 

daarin staat aangegeven dat we tot 19 januari 2021 niet in 

meerpersoonsboten mogen roeien voor senioren. 

Aanvulling daarop is dat wij na 19 januari 2021 en als de 

groepsgrootte buiten wordt vergroot, de C4- de Zwaan 

beschikbaar stellen om in te roeien. Het dagelijks buiten leggen 

en in de loods terugplaatsen van de C4 is lastig voor 2 roeiers. 

Om dit toch te mogelijk te kunnen maken zoeken we alvast 



sterke leden/ vrijwilligers, die bereid zijn dit dagelijks te gaan 

doen. 

• Door de Corona zijn vele roei-activiteiten op een laag pitje 

komen te staan of zelfs (tijdelijk) gestaakt. Door de niet 

aflatende inzet van enkele enthousiaste roeiers, waaronder ons 

ere-lid Erik Kraak is het voor De Amstel nauw betrokken met 

het verder ontwikkelen van Coastal roeien op IJburg. Tevens is 

de IJburg-Challenge georganiseerd.   

 

In 2020 heeft De Amstel op IJburg de beschikking gekregen over een eigen 

ligplaats voor de Coastal4  de “Wim Koopman. Op het strand van IJburg staan 3 

containers. In 1 container ligt de Wim Koopman, in een andere de boot van de 

Hoop en in de derde ligt materiaal van de SUP school en sinds dit najaar ook een 

tweede hands Coastal dubbeltwee (geschonken aan De Amstel door Erik Kraak). 

Eind 2021 zullen de containers verhuizen naar een nieuwe locatie voor een meer 

permanente duur van 4-5 jaar, waar dan een nieuw te ontwikkelen sportpaviljoen 

zal worden gerealiseerd door de gemeente Amsterdam onder de zuidzijde van de 

brug tussen Centrumeiland en Strandeiland. Willem 3, De Hoop en De Amstel 

zijn bij deze planning betrokken en werken nauw samen.  De planning is om 

samen in april 2021 tot oprichting van een stichting Amsterdams Coastal 

Rowing Centre te komen. 

• Uitreiking van het insigne van Lid van Verdienste aan Helen 

Wüst. 

• Felicitaties aan Geertrui Looze voor het behalen van haar 

insigne “10 1e prijzen” 

Dit zal uiteraard later in persoon plaatsvinden. 

4.    Ingekomen stukken 

 

• Mail (van Elze Hermans met enkele vragen; 

• Mail (11 en 13-12-2020 van Erik Kraak met enkele 

opmerkingen/ vragen; 

• Mails (13 en 17-12-2020 van Frank van Unen met 

opmerkingen/vragen; 

• Mails (14 en 15-12-2020)van Peter de Graag met 

opmerkingen/vragen; 

 



Deze zullen inhoudelijk worden behandeld bij de betreffende agendapunten en 

voor het overige bij agendapunt 12 Rondvraag. 

 

Aan deze notulen is het aparte verslag van de secretaris van de vragen, 

antwoorden en opmerkingen gehecht en is daarmee onderdeel van deze notulen. 

 

5. Notulen van de  Algemene ledenvergadering van 22 november 2019 (stuk 2)  

Tonnie Bos merkt op, dat als een voormalig lid binnen drie jaar 

weer lid wordt de voucher niet in rekening wordt gebracht. Het 

herintredende lid heeft geen recht op een drie maanden-proeftijd.   

 

(ALV is akkoord) 

 

6.  Jaarverslag over het verenigingsjaar 2019/2020 (stuk 3) 

  De voorzitter constateert dat de ALV instemt met het Jaarverslag. 

 

7. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2019/2020 (stuk 4) 

• De penningmeester ligt de financiële stukken toe; 

• Bart Breuk bevestigt de overmacht van de inkomstendaling uit 

de exploitatie van de sociëteit, die door de Coronacrisis 

nagenoeg niet mogelijk is geweest. Hij vraagt een dik applaus 

van de GORS onder leiding van Frank van Unen voor de niet 

aflatende inspanningen om de bestaande subsidieregelingen 

met veel succes aan te spreken. 

• Kascommissie (verslag Kascommissie staat bij de online 

stukken op het besloten gedeelte onder nr. 5a; Leo 

Schneemann (namens de kascommissie) adviseert de ALV de 

penningmeester en de overige bestuursleden décharge te 

verlenen. 

(ALV verleent deze décharge)  

 

8. Begroting voor het verenigingsjaar 2020/2021 (stuk 5) 

• De penningmeester licht de begroting nader toe. Het positieve 

resultaat ad € 14.898,-- wordt aan de reserves toegevoegd en 

zorgt voor weer het nodige vet op de verenigingsbotten. 

• Verslag Kascommissie staat bij de online stukken op het 

besloten gedeelte onder nr. 5b; Leo Schneemann (namens de 

kascommissie) adviseert de ALV de begroting aan te nemen. 

Hij houdt ten overvloede de vergadering voor dat de 

penningmeester niet in de Corona-toekomst kan kijken en dat 

die financieel ongewis kan blijken. 



(ALV gaat akkoord met de begroting) 

 

9. Benoeming kascommissie  

De kascommissie in de huidige samenstelling stelt zich herkiesbaar.  

(ALV gaat akkoord met herbenoeming van de kascommissie) 

  

  

10. Benoeming bestuur 

 

+ (1) aftredend bestuursleden :  

 

Overeenkomstig het bepaalde in de artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement 

treden de navolgende bestuursleden volgens rooster af: 

+    voorzitter    - Wim Koopman; 

+    penningmeester   - Hans Vendrig; 

+    commissaris gebouw   - René Visser; 

+    commissaris wedstrijd  - Nienke Engberts; en 

+    commissaris algemene zaken en - Wessel Agterhof. 

         recreatieroeien 

 

Alle bestuursleden stelden zich wederom beschikbaar voor een volgende 

termijn en zijn terstond herkiesbaar.  

Met die kanttekening, dat Wim Koopman, Cees Vente en Nienke Engberts, 

onderscheidenlijk voorzitter, vice-voorzitter en commissaris wedstrijd, dit 

verenigingsjaar moeten aftreden, zoals eerder gemeld. Zij worden daarom 

voor slechts één jaar benoemd. 

Er zijn geen andere kandidaatstellingen bij het bestuur ingediend.  

Er hoeft dus geen stemming plaats te vinden.  

De voorzitter vraagt de leden met de handen te wapperen ter instemming en 

vertrouwen. 

 (ALV wappert hun akkoord, waarmee de benoeming wordt bekrachtigd) 

    

 

11. Voorstel tot wijziging van art. 14 (Bestuur) en art. 26 

(Ontbinding) Statuten (Stuk 6) 

De voorzitter memoreert dat de voorstellen en de toelichting daarop 

aan iedereen ter kennis is gebracht en dat iedereen deze heeft kunnen 

lezen. De voorzitter vraagt of er nog behoefte bestaat hierover te spreken 

of dat de voorstellen meteen in stemming kunnen worden gebracht? De 

ALV heeft geen behoefte aan een toelichting en de voorzitter brengt 

daarop de voorstellen in stemming. 



(Met 44 stemmen VOOR en 0 stemmen TEGEN worden beide voorstellen 

ongewijzigd aangenomen, zo stelt de voorzitter vast). 

 

12. Rondvraag 

De ALV heeft geen vragen voor de rondvraag. 

 

FRANK VAN UNEN TOESPRAAK 

 

Een geschreven (en door de voorzitter voor te lezen) afsluitend woord 

van  

oud-voorzitter en ere-lid Frank van Unen 

--- het lijkt wel of alle tradities door Corona om zeep worden 

geholpen!, aldus de voorzitter. 

 

Aldus Frank van Unen: 

“Beste Wim, beste leden, 

Het is een beetje een traditie dat ik aan het eind van de vergadering 

iets zeg over wat me het afgelopen jaar is opgevallen. 

Ik vind het niet handig dat via Zoom te doen, daarom deze manier. 

Graag wil ik jullie allemaal, bestuur, vrijwilligers, leden, een groot 

compliment maken voor jullie veerkracht en inventiviteit. 

Daardoor kon ons zo geliefde roeien op onze bijna 150-jarige 

vereniging steeds doorgaan, ook al was en is het wat aangepast. 

Chapeau !!!! 

Het is een prachtige basis voor de betere tijden die komen. 

Heel veel plezier en succes in het nieuwe verenigingsjaar !!  

FRANK” 

 

13. Sluiting 

De Voorzitter dankt de leden voor de aandacht en deelname aan deze 

digitale ALV. 

Namens het bestuur wenst hij iedereen fijne feestdagen en voor het 

nieuwe jaar veel geluk en gezondheid. Hij spreekt uit: “Zorg voor 



elkaar en zorg voor de afgesproken Corona-veiligheid en veiligheid op 

het water. Trek als je gaat roeien standaard een geel hesje aan. Je bent 

dan beter te zien op het water. 

Tot snel weer op de vereniging.” 

 

(de vergadering is gesloten). 

 


